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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY115/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες: 

 έχουν αποκτήσει ένα σύνολο γνώσεων σχετικά με την διαχείριση της καινοτομίας 

στο σύγχρονο τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον, ειδικότερα την τρέχουσα, 

τυπική ορολογία, τις βασικές έννοιες και τις κύριες, σύγχρονες διοικητικές και 

οικονομικές θεωρήσεις της διοίκησης καινοτομίας 

 έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τα σχετικά, ανωτέρω εννοιολογικά πλαίσια 

στο πεδίο της ναυτιλίας και μεταφορών και των οργανισμών και επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται σε ένα αριθμό συναφών αγορών 

 έχουν τη δυνατότητα να συνθέτουν και να εφαρμόζουν κριτικά τις τεχνικές της 

διοίκησης καινοτομίας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, συγκεκριμένα να 

αξιολογούν και να παίρνουν αποφάσεις, καθώς και να υλοποιούν 

πρωτοβουλίες/έργα διοίκησης (τεχνολογικής) καινοτομίας. Ειδικότερα, να 

αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους καινοτομίας (υπηρεσίας, διαδικασίας, 

επιχειρηματικού μοντέλου κτλ), τις φάσεις και δοικητικές απαιτήσεις της 

διαδικασίας ανάπτυξης καινοτομίας (δημιουργία ιδεών, απόκτηση πόρων, 

δημιουργία αξίας κτλ) και να υποστηρίζουν τις ανωτέρω δραστηριότητες με 

αντίστοιχες μεθοδολογίες /τεχνικές (ανάλυση σεναρίων, καμβάς επιχειρηματικού 

μοντέλου, SWOT κτλ).   

Έμφαση δίνεται στην απόκτηση ικανοτήτων σχετικά με την εφαρμογή και 



 

 

  

σύνθεση θεωρίας και μεθόδων καθώς και τη δυνατότητα αξιολογικής κρίσης στο 

πλαίσιο λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, των λιμενικών οργανισμών 

και των οργανισμών μεταφορών, και του ευρύτερου τεχνολογικού και 

εμπορικού-οικονομικού περιβάλλοντος αυτών.   
 

Γενικές Ικανότητες 

 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων, πληροφοριών και γνώσεων, σχετικά 

με το αντικείμενο της δοίκησης καινοτομίας 

 Προσαρμογή και εφαρμογή σε διαφορετικά περιβάλλοντα/συνθήκες (π.χ. 

ποντοπόρος ναυτιλία, αστικές μεταφορές, ψηφιακή ναυτιλιακή τεχνολογία, 

τεχνολογία LNG, κινητές εφαρμογές αστικών μεταφορών κτλ) 

 Λήψη αποφάσεων 

 Αυτόνομη εργασία 

 Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 
 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το μάθημα περιλαμβάνει συνοπτικά τις κατωτέρω διαλέξεις-ενότητες: 
 

1. Εισαγωγή – βασικές έννοιες, κύκλος ζωής τεχνολογίας 

2. Οι κατηγορίες και τύποι καινοτομίας 

3. Η διαδικασία καινοτομίας και πηγές καινοτομίας 

4. Στρατηγική επιχειρήσεων και διαχείριση καινοτομίας 

5. Μεθοδολογίες σχεδιασμού και ανάπτυξης καινοτομίας 

6. Μεθοδολογίες σχεδιασμού και ανάπτυξης καινοτομίας 

7. Ηγεσία και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού 

8. Μελέτη περίπτωσης ψηφιακής καινοτομίας 

9. Μελέτη περίπτωσης ναυτιλιακής τεχνολογικής καινοτομίας 

10. Οικοσυστήματα καινοτομίας, τοπικά και κλαδικά συμπλέγματα καινοτομίας 

11. Ικανότητες συστηματικής διαχείρισης καινοτομίας 

12. Η ελληνική περίπτωση 

13. Επανάληψη και φροντιστήριο εργασιών 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας με η-περιoδικά και 
λοιπές ακαδημαικές και επαγγελματικές η-πηγές  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Διαδραστική 
Διδασκαλία, 
Φροντιστήριο 

39 

Μελέτη και Ανάλυση 
Βιβλιογραφίας 

40 

Συγγραφή εργασιών 46 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  
 
. 

Γραπτή εργασία και Δημόσια Παρουσίαση 
 
Τα λεπτομερή κριτήρια 
βαθμολόγησης/αξιολόγησης είναι γραπτώς και 
εγκαίρως διαθέσιμα και προσβάσιμα από τους 
φοιτητές/τριες (παρουσίαση στις εισαγωγικές 
διαλέξεις και γραπτή αναφορά στο eclass) 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 



- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

1. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Bessant J. -Tidd J., Κουλουριώτης Δημήτρης (επιμ.) 

2. Η Στρατηγική Διοίκηση της Τεχνολογικής Καινοτομίας, Schilling A. Melissa  

3. Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, White Margaret A.,Bruton Garry D.  

 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
(1) The Journal of Product Innovation Management, Wiley 

(2) Technovation, Elsevier 

(3) Harvard Business Review 

(4) MIT Sloan Management Review 

 
 

 

 


